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بازار سرمایه

ویترین خانواده

تقویت  142واحدی
شاخص کل بورس

هزینه استعالم
ثبت احوال ممنوع است

بازار طال و ارز
بازار سکهوطال(قیمتهابهتومان)
قیمت

سکه طرح قديم

1565000

سکه طرح جديد

1523000

نيم سکه

768000

ربع سکه

461000

سکه يك گرمي

308000

هر گرم طالي  18عيار

149000

تغییر

بازار ارز (قیمتهابهتومان)
نوع ارز

بازار آزاد تغییر

دالر آمریکا

مبادالتی

4812

3699/8

یورو

6084

4544/5

پوند انگلیس

6887

5131

درهم امارات

1344

1007/5

تغییر

بازارجهاني
نوع
هر اونس طال

قيمت

تغییر

(دالر)

1318/64

نقره

16/35

هر بشكه نفت اوپك

61/52

هر بشكه نفت برنت

63/82

تغيير

نرخبرابريارزها
يورو به دالر

1/224

پوند به دالر

1/382

دالر به درهم

3/673

سایر بازارها

دستگاههایسالمتمحیط
قیمت مدل
مدل

قیمت(تومان)

بخور سرد تي تي مد مدل 60-TT

 175هزار

بخور سرد متئو مدل AH150

 140هزار

بخور سرد آلپکس مدل 512-MH

 229هزار

تصفيهکننده هوا هيونداي مدل -HYAP
201

1.63میلیون

بخور سرد تي تي مد مدل 36-TT

 129هزار

تصفيهکننده هوا تي سي ال مدل TKJ-
F305B

 599هزار

بخور سرد آلپکس مدل 510-MH

 179هزار

دستگاه تصفيه هواي شارپ مدل KC-
G60SA

2.099
میلیون

دستگاه تصفيه هواي شارپ مدل KC-
F30SA-W

 829هزار

دستگاه تصفيه هواي شارپ مدل KC-
G50SA-W

1.69میلیون

بخور سرد سانريو مدل Hello Kitty

 139هزار

بخور سرد ايمپالشن مدل HC01

 165هزار

بخور سرد بيورر مدل LB44

 259هزار

تصفيهکننده هوا ايستکول مدل TM-
TW400H

1.45میلیون

ایرنا|دریافتکارمزداستعالماطالعاتمربوط
به مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور توسط
بانکها و موسســههای اعتباری ممنوع است
و این اقدام با بخشــنامههای پیشین مغایرت
دارد .مشاهده شــده به تازگی برخی از بانکها
و موسســههای اعتباری ،عالوه بر کارمزدهای
مندرج در بخشــنامههای اخذ کارمــزد ،اقدام
به اخذ مبالغی از مشــتریان خود تحت عنوان
«کارمزد استعالم اطالعات مشتریان از سازمان
ثبتاحوالکشور»میکنند.
برایناساس،بانکمرکزیباابالغبخشنامهای
به بانکها و موسســههای اعتباری این اقدام را
مغایر با بخشنامههای صادره این بانک دانست
و دریافــت هرگونه وجه تحت عنــوان کارمزد
خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامههای
ابالغیبانکمرکزیممنوعاست.

قیمت میوه و سبزی باال رفت
عکسAP :

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق
بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معامالت دیروز
دوشنبه 23،بهمنماه 96با افزایش 142واحدی
روی رقم 97هزار و  924واحد ایســتاد .شاخص
کل هموزن اما با افزایش 79واحدی عدد17هزار
و  630واحد را به نمایش گذاشت .شاخص سهام
آزاد شــناور نیز با افزایــش  366واحدی به رقم
105هزار و  211واحد دست یافت .شاخص بازار
اول اما درحالی با افزایــش  215واحدی به رقم
69هزار و  482واحد دســت یافت که شاخص
بازار دوم با کاهش 300واحدی عدد 208هزار و
 931واحد را به نمایش گذاشت .دیروز همچنین
شــاخص کل فرابورس (آیفکــس) با کاهش 5
واحدی روی رقم یکهزار و  92واحد ایســتاد.
گفتنی اســت ،ارزش کل معامالت روز گذشته
بورس تهران درحالی بیش از 135میلیارد تومان
نمایش داده شد که ناشی از دستبهدست شدن
بیــش از 819میلیون ســهم و اوراق مالی قابل
معاملهطی66هزارو 393نوبتدادوستدبود.

نوع

5

عقبماندگی مزد از هزینه ،کارگران ایرانی را راهی کشورهای عربی کرد

مهاجرت کارگران

مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای عربی باال گرفته است حدود 70درصد کارگران ایرانی حداقل حقوق را دریافت میکنند
شــهروند| مهاجــرت کارگــران ایرانــی به
کشــورهای عربی باال گرفته است .این موضوعی
اســت که کارشناســان بازار کار اعــام کرده و
میگویند؛ حــدود 70درصد کارگــران ایرانی
حداقل مزد یعنی 930هزار تومان در ماه دریافت
میکننــد که این رقــم حدود یکســوم هزینه
زندگی خانوار در ایران است .هزینهای که مراجع
رســمی آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار
ایران اعالم کردهاند .همین مســأله موجب شده
است طبقه متوســط جامعه ایرانی کوچکتر و
طبقه فقیر بزرگتر شود.
حــاال کارگران ایرانــی دستهدســته از ایران
مهاجــرت میکننــد .کارگرانــی کــه حداقل
دریافتیشان د ر سال  96حدود 933هزار تومان
است ،طبق آمارها میتوانند در کشورهای عربی
حداقل  6تا 7برابر این حقــوق را دریافت کنند.
آنگونه که آمارها نشــان میدهــد ایرانیها در
سال  2016حدود ۴۸۰.۷۵دالر درآمد داشتهاند
درحالــی که درآمــد قطریها در همینســال
 ۳۳۳۱.۷۵و اماراتیها  ۳۳۵۸.۳۱بوده است.
مردم در کشــور عربســتان ،عــراق و ترکیه
در همیــن ســال بــه ترتیــب ۱۶۸۲.۷۱دالر،
۶۰۵.۸۷دالر و ۵۸۸.۲۲دالر در هرمــاه درآمــد
داشــتهاند .کارگــران چینی که بــه نیروی کار
ارزان شهره هستند هم ،شــرایط بهتری دارند.
آمار نشــان میدهد که درآمد چشــمبادامیها
بعد کسر هزینهها به ۹۲۲.۹۲دالر میرسد .این
موضوع سبب شــده است بســیاری از کارگران
ایرانی ناچار شــوند به دلیل نبود شغل و حقوق
پایین پیه مهاجرت را به تن خود بمالند .گزارش
بانــک جهانــی حاکی از آن اســت کــه میزان
مهاجرت کارگران ایرانی درســال  ۲۰۱۳با رشد
۲۳.۹درصدی به بیش از یکمیلیون و ۶۰۴هزار
نفر رســیده اســت .البته عطاردیان کارشناس
بــازار کار میگوید ،تعداد مهاجــران ایرانی هم
در سالهای گذشته رشــد چشمگیری را داشته
اســت .بهخصوص اینکه قطر به دلیل میزبانی
جامجهانی ایــن روزها حقوقهــای خوبی را به
کارگران اختصاص داده و همین مســأله انگیزه
مهاجرت به این کشور را تا چندین برابر افزایش
داده است.
عقبماندگی شدید مزد کارگران از هزینه
روزهای آخرســال بحث مزد کارگــران داغ
میشــود .پروندهای که از همان روزهای نخست
نیمه دوم ســال مورد بررســی قــرار میگیرد،
درنهایت با یک فرمول واحد همچون ســالهای
قبــل تعیین تکلیف میشــود .طبــق ماده 41
قانــون کار حداقل دســتمزد کارگــران باید بر
مبنای نــرخ تورم و هزینههای معیشــت تعیین
شــود و معموال دولتها در ســالهای گذشته

نرخ تورم ســاالنه را مدنظر قــرار میدادند ،اما
هزینههای ســبد معیشــت به فراموشی سپرده
میشد .همین مسأله موجب شــده تا هر روز بر
تعداد افرادی که زیر خــط فقر زندگی میکنند،
افزوده شــود .آنگونه که حمید حاجاسماعیلی
نماینده شورایعالی کار به «شهروند» میگوید:
در بهترین شرایط ،حداقل نرخ دستمزد کارگران
 12الی 15درصد افزایش مییابد .یعنی حداقل
دســتمزد در ایدهآلتریــن شــرایط رقمی بین
یکمیلیون و  40تا یکمیلیون و 60هزار تومان
خواهد بود .این میــزان افزایش حقــوق اما در
شــرایطی صورت میگیرد که خط فقر در ایران
3میلیون تومان اعالم میشود.
دستمزد سوییسیها  10.5برابر ایرانیها
در هر کشــوری بسته به شــرایط اقتصادی و
قانون کار ،مبالغی شــامل مالیــات و هزینههای
بیمه و غیره از دســتمزدهای افراد شــاغل کسر
میشود و درآمد قابل استحصال یا استفاده مردم
را تش��کیل میدهد .به گزارش وبسایت نومبو
در میان  ۹۰کشــور مورد مطالعه ،درآمد ماهانه
مردم ایران بعد از کســورات در سال  ۲۰۱۶برابر
با ۴۸۰.۷۵دالر بود .این درآمد متوسط مردم در
کشور است و با حداقل درآمد تعیینشده توسط
دولتها در قانون بودجه هرسال تفاوت دارد ولی
مشــاهده میشــود که درآمد اغلب مردم ایران
فاصله چندانی با حداقل درآمد ندارد.
طبق ایــن گزارش ،سوییســیها بیشــترین
درآمد ماهانه بعد از کســورات و مــردم ونزوئال
کمتریــن درآمد ماهانه را داشــتند و متوســط
درآمد مردم ســوییس  10.5برابر ایرانیهاست،
ولی مسأله قابل تأمل درآمد مردم امارات بعد از
کسر هزینههاســت که این کشور را در ردهبندی
مورد مطالعه در جایگاه دوم قرار گرفته اســت.
درســال  ۲۰۱۶میالدی درآمد مردم امارات بعد
از کســورات برابر با 3358.31دالر اعالم شــد
که حدود ۷برابر درآمد ایرانیهاســت و متوسط
درآمد مــردم قطــر 3331.75دالر اســت که
6.5برابر ایرانیهاســت .آمریکا در این ردهبندی
جایگاه پنجم را دارد و درآمد مردم بعد از کســر
مالیات برابر با 3289.53دالر است.
طبق ایــن گــزارش ،درآمد ژاپنیهــا بعد از
کسورات 2512.01دالر در هر ماه ،بریتانیاییها
2415.41دالر و مردم عربستان 1682.71دالر
در هرماه اســت .مردم کشــور چین در ســال
گذشته بهطور متوسط 922.92دالر بعد از کسر
هزینهها درآمد داشــتند و درآمــد مردم مالزی
برابر با ۸۳۳دالر اعالم شد .مردم در کشور عراق
و ترکیه به ترتیــب 605.87دالر و 588.22دالر
در هرماه درآمد داش��تند .آمارها نشان میدهد
درآمد ماهانه مردم ایران بعد از کســورات تقریبا

اتحادیه هتلداران ترکیه اعالم کرد

درآمد  2/5میلیارد دالری ترکیه از مسافران ایرانی
شهروند| ایرانی ها ســاالنه  2.5میلیارد دالر
در ترکیه خرج می کنند .اتحادیه هتلداران ترکیه
اعالم کرد در سال 2017حدود 2.5میلیون ایرانی
به ترکیه ســفر کرده که متوسط  6شب را در این
کشور گذرانده و هر نفر  1000دالر خرج کردهاند.
این موضوع در حالی رخ می دهد که ترکیه ماهانه
حدود 5میلیوننفرگردشگرخارجیدارد،عددی
که مدیران ایرانی برای تعداد گردشگران خارجی
ایران در یکسال اعالم می کنند و به عبارتی ترکیه
حدود 12برابرایرانگردشگرخارجیدارد.
به گزارش حریت ،اتحادیه هتلــداران ترکیه
(توروب) اعالم کرد حدود  2.5میلیون ایرانی در
سال 2017ازترکیهدیدنکردندوترکیهبهمقصد
نخستگردشگرانایرانتبدیلشدهاست.

بر اســاس این گزارش ،انتظــار میروند تعداد
گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در سال
جاری همچنــان افزایش یابد .احتمــاال تعداد
گردشگران ایرانی در ترکیه به ویژه در ماه مارس
یعنینوروزافزایشچشمگیریداشتهباشد.
عراق ،امارات و ارمنســتان پــس از ترکیه در
ســال گذشــته میالدی مقاصد محبوب ایرانی
برای سفرهای خارجی بودند .در سال  ،2016در
مجموع  1.7میلیون گردشــگر ایرانی تعطیالت
خودرادرترکیهگذراندند.
بر اساس این گزارش ،ایرانیها به طور متوسط
 6شب را در ترکیه گذراندند و هر نفر  1000دالر
خرج کرده است که این رقم برای سایر گردشگران
خارجی 630دالر به ازای هر نفر بوده است.

مشــابه درآمد مردم مکزیک ،بوسنی ،اکوادور و
کوزوو بود.
70درصد کارگران
930هزار تومان حقوق میگیرند
حمید حاجاسماعیلی نماینده شورایعالی کار
که معتقد اســت حداقل دســتمزد در هر کشور
متناسب با شــرایط اقتصادی هر کشور محاسبه
میشود ،میگوید :معیشت کارگران هر روز بدتر
از روز گذشــته است .حل این مشــکل مستلزم
ایجاد یک سازوکار مناســب در بازار کار است و
این هدف محقق نمیشــود ،مگر اینکه اقتصاد
ایران از حالت دولتــی و نیمهدولتی بهخصوصی
واقعی تبدیل شــود70 .درصد کارگران حداقل
حقوق یعنــی 930هزار تومان در مــاه دریافت
میکنند .این درحالی اســت کــه حقوق مکفی
برای ادامه زندگــی در ایران 3برابــر این رقم و
حدود 3میلیون تومان اعالم شــده است .همین
مســأله حاال به تهدیدی برای ایران تبدیل شده،
بهطوری که طبقه متوســط جامعه رو به کاهش
بوده و طبقه فقیر جامعه هر روز بزرگتر میشود.
بررسیهای انجامشــده نشان میدهد که حدود
20میلیون نفر فقیر در کشــور وجــود دارد که
عمده آنها مربوط به جامعه کارگری است.
متوسط دریافتی کارگران 1/1میلیون،
کارمندان 2/9میلیون تومان
حاال درشــرایطی متوســط دریافتی کارگران
در کشــور یکمیلیون و 100هــزار تومان اعالم
شــده که طبق گفتههای رئیس سازمان اداری
اســتخدامی ایران هر کارمند بهطور متوســط
2میلیــون و 900هزار حقــوق دریافت میکند.
این مســأله خود از وضع بد معیشــت کارگران
در اقتصاد ایــران حکایت میکند .اســماعیلی،
کارشناس بازار کار در اینباره میگوید :هرچند
که در دولت حسن روحانی دســتمزد کارگران
چنددرصدی بیشــتر از نرخ تورم افزایش یافته
اما کارگران ه ر سال فقیرتر میشوند .این نشان
میدهد راهی که انتخاب کردیــم ،به ناکجاآباد
ختم میشود .درحالی انتظار میرود که افزایش
حقوق کارگران بهعنوان یــک مطالبه همگانی
از ســوی نماینــدگان کارگری دنبال شــود که
حاجاسماعیلی میگوید :سازمان صنفی کارگری
مســتقلی در ایران نداریم .نماینــدگان فعال در
این صنف بهطور معمول افراد وابســته به نهادی
دولتی یا حزبی خاص هستند و منافع این نهادها
را دنبال میکنند.
رکود در اقتصاد
و افزایش تعداد چکهای برگشتی
اما کاهش قدرت خرید جامعــه کارگری تنها
یک طرف قضیه اســت .قدرت مالی کارفرمایان
از دیگر چالشهای  3ضلعی دســتمزد است که

عطاردیان کارشــناس بازار کار معتقد است باید
بدان توجه شــود .او که معتقد است ،حداقل نرخ
دستمزد کارگران در شــرایط فعلی اقتصاد باید
3میلیون تومان باشــد ،رکود حاکــم بر صنایع
کشــور را مورد اشــاره قرار داد و گفت :درحال
حاضر نزدیک به ٢٥درصــد از صنایع ما تعطیل
هســتند و ٢٥درصد دیگر نیز ،زیــر ٥٠درصد
ظرفیت خود فعالیت میکنند و با این شــرایطی
که قیمت تمامشــده به علت اســتفادهنکردن از
ظرفیتها باالســت ،تقاضا نیز بــه میزان کافی
وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم
کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم
هم جای شــک دارد .ما در سالهای اخیر شاهد
باالترین میزان برگشــت چک در جامعه تجاری
کشور هســتیم که نشان از وضع اقتصادی کشور
دارد .براســاس آمارهای موجــود بانک مرکزی،
طی 6ماهه تیر تا آذر  ،۹۶بیش از ۸۰هزارمیلیارد
تومان چک برگشــت خورده اســت .مقایســه
متوسط ماهانه تعداد و مبلغ چکهای مبادلهای
و برگشــتی و رمــزدار 9ماهه اولســال  96با
کلســال  95نشــان میدهد که اگرچه تعداد
چکهــای مبادلهای تقریبا ثابت بــوده اما مبلغ
چکهــای مبادلهای در یکســال اخیر رشــد
17درصدی داشته اســت .آمارها نشان میدهد
که از حدود 9.4میلیون فقره چک مبادلهشــده
به مبلغ 624هزارمیلیارد ریال در طول آذر ،96
نزدیک به 1.4میلیون فقره آن به مبلغ 135هزار
میلیارد ریال برگشــت خورده که نشان از رشد
23.8درصدی رشــد مبلغ چکهای برگشــتی
نسبت به آذر  95دارد.
کشور

متوسطدرآمد(دالر)

سوییس

5047.875

امارات

3358.31

قطر

3331.75

آمریکا

3289.53

ژاپن

2512.01

بریتانیا

2415.41

مالزی

۸۳۳

عراق

605.87

چین

922.92

ترکیه

588.22

ایران

480.75

شهروند| براساس گزارش مرکز آمار ایران،
متوسط قیمت سیبزمینی ٦١٥٨و پیاز٨٤٣١
ریال بوده که نسبت به فصل مشاب ه سال قبل به
ترتیب  ٤٣,٦و ٥٢.٥درصد افزایش داشته است.
همچنین در پایی ز سال  ١٣٩٦در بخش غالت،
متوسط قیمت ذرت دانهای  ١٠٥٨٩ریال و برنج
 ١٠٠٦٤١ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٥
به ترتیب ٤.٦و٦.٠درصد افزایش داشته است.
در بخش حبوبات ،متوسط قیمت لوبیا قرمز
 ٥٢٢١٥و لوبیاچیتــی  ٧٩١١٤ریال بوده که
نسبت به فصل مشاب ه سال قبل به ترتیب  ٦.٣و
٤٢.٠درصد افزایش نشــان میدهد .در بخش
محصوالت جالیزی ،متوســط قیمت هندوانه
 ،٥٤٧٠خربزه  ٤٠٦٩و خیار  ١٢٥٨٦ریال بوده
کهنسبتبهفصلپایی زسالقبل،قیمتهندوانه
٢٣.٢درصد افزایش ،خربزه ٢٣.٤درصد کاهش
وخیار١١.٦درصدافزایشداشتهاست.

استان

شهردار اصفهان در ديدار با فرمانده نيروي
انتظامي استان اصفهان مطرح كرد:

تشکیل سه کارگروه تخصصی پلیس و
شهرداری اصفهان

شــهردار اصفهان گفت :ارائه خدمات بــا کیفیت به
مردم توسط شــهرداری در گرو هم افزایی شهرداری با
پلیس اســت .به گزارش خبرنگار مــا از اصفهان ،قدرت
اهلل نوروزي در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی اســتان
اصفهان افزود:رابطه مســتقیمی بین امنیت و رضایت
مردم وجود دارد و هرچــه بتوانیم رضایت مردم را جلب
کنیم ضریب امنیت جامعه باالتر مــی رود .وي با بيان
اين كه اگر بخواهیم استقالل و امنیت کشور حفظ شود
و مردم از گزند آفات در امــان بمانند باید رضایت مردم
را کسب کنیم اذعان داشــت :ارائه خدمات با کیفیت به
مردم توسط شــهرداری در گرو هم افزایی شهرداری با
پلیس است .شهردار اصفهان با اشاره به وجود آسیب ها
و مشکالت عدیده اجتماعی که برخی نارضایتی هایی را
هم به دنبال داشته است ،تصريح كرد :پلیس و شهرداری
برای جلب رضایت مردم باید تعامــات خود را افزایش
دهند و خدمات بهتری را به مردم ارائه کنند.
وی افزود :تعریف درستی از نظم عمومی وجود ندارد
و کتاب خوبی نیز در این باره نوشته نشده ،آنهایی که این
مقوله را تعریف می کنند بیشتر آن را به پلیس ارتباط می
دهند در حالیکه تمام خدماتی که تعطیلی ندارد با نظم
عمومی ارتباط دارد .نوروزی اضافه کرد :وظایف برخی از
نهادها بویژه نیروی انتظامی و شــهرداری ارائه خدمات
عمومی اســت که نتیجه این وظایف منجر به برقراری
نظم عمومی می شود
دو نهاد پلیــس و شــهرداری در تعریف نظم
عمومی پرچمدار هستند
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در اين ديدار
گفت :دو نهاد پلیس و شهرداری در تعریف نظم عمومی
پرچمدار و تعیین کننده هستند و با کمک یکدیگر می
توانند خدمات متفاوت تری را به شهروندان ارائه کنند.
سردار مهدی معصوم بیگی افزود :وظایف شهرداری و
نیروی انتظامی به نظم عمومی مرتبط است و به همین
دلیل پلیس و شهرداری باید خیلی از کارها را با همکاری
و همراهی یکدیگر پیش ببرند .وی بیان کرد :شهرداری
و پلیس دو نهادی است که ارتباط تنگاتنگی با هم دارد
و ظرفیت تعامل و هم افزایی بین این دو نهاد در اصفهان
بیش از میزان موجود اســت .فرمانــده نیروی انتظامی
استان اصفهان اضافه کرد :در همه شهرها و به خصوص
کالنشــهرها وقتی تعامل خوبی بین پلیس و شهرداری
وجود داشته باشد ،مردم نیز از این تعامالت بهره مند می
شوند و رضایتمندی آنان از ارائه خدمات افزایش می یابد.
وی از تشکیل سه کارگروه تخصصی پلیس و شهرداری
در حوزه های ترافیکی ،پشــتیبانی انتظامی و فرهنگی
 اجتماعی خبر داد و افزود :با تشــکیل این کارگروه هاو نشســت ماهانه آنها مسائل ،مشــکالت و گره های به
وجود آمده در خدمات رسانی به شهروندان شناسایی و
پیگیری الزم نسبت به رفع آنها انجام خواهد شد.

